
Συγχαρητήρια επιστολή κ. Κατσανάκη Απόστολου, Προϊσταμένου της ΔΔΕ Πρέβεζας, για την 

Πρεβεζάνα μαθήτρια  που θα πάρει μέρος στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN 

 

 Με μεγάλη χαρά η Διευθύντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Πρέβεζας κ. Παπαμιχαήλ Σοφία μας  

ενημέρωσε για την επιλογή της μαθήτριας του σχολείου Σταματέλου Σταμάτας του Παναγιώτη 

από την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα ΗSSIP (= High 

School Students Internship Programme) και θα συμμετέχει από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 

2021, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης  HSSIP του CERN στη Γενεύη της Ελβετίας. 

Η επιλογή των υποψηφίων από την Επιτροπή έγινε με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια, 

όπως ήταν η βαθμολογία στις δύο πρώτες τάξεις Λυκείου, η ξένη γλώσσα και η συμμετοχή σε 

δράσεις και διαγωνισμούς που αφορούν στις φυσικές επιστήμες. 

Το πρόγραμμα HSSIP ( High School Students Internship Programme), σκοπεύει να δώσει την 

δυνατότητα σε νέους μαθητές, να εργαστούν στο διεθνές ερευνητικό εργαστηριακό 

περιβάλλον, με εργαστηριακή εξάσκηση, δικές τους προτάσεις και ιδέες και παρέχει ένα 

πρόγραμμα πλαισίων για να αναδείξει την έρευνα του CERN και το πρόγραμμα Genève 

Internationale. 

Για το 2021 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής επέλεξε για να 

εκπαιδεύσει μαθητές προερχόμενους από 6 εκ των 23 κρατών-μελών (μεταξύ αυτών την 

Ελλάδα). Από τη χώρα μας επιλέχθηκαν 24 μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γενικού 

Λυκείου μεταξύ των 201 αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν. 

Από όλη την Ήπειρο έγιναν 8 αιτήσεις κι επιλέχθηκε μόνο η Σταμάτα Σταματέλου από την 

Πρέβεζα.  

Υπεύθυνη αυτής της προσπάθειας η εκπαιδευτικός Βασιλική Γάκη, κλ. ΠΕ04.02 (Χημικός) & 

ΠΕ86 (Πληροφορικής), του 2ου ΓΕΛ Πρέβεζας. 

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που μια δική μας μαθήτρια θα συμμετάσχει σ’ αυτό το 

Πρόγραμμα.  

Πολλά και θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στη μαθήτρια, αν αναλογιστεί κανείς ότι η επιλογή 

των υποψηφίων από την Επιτροπή έγινε με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια. Της 

ευχόμαστε ένα λαμπρό μέλλον και να συνεχίσει άοκνα την προσπάθειά της. 

 

 

Κατσανάκης Απόστολος 

Προϊσταμένος της ΔΔΕ Πρέβεζας 
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